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O cientista Victor Hugo Forjaz disse 
ontem ao nosso jornal que a crise sís-
mica ao largo da ilha do Faial “vai aca-
bar por parar daqui a uma semana ou 
duas”.

De acordo com o que tem vindo a 
seguir, o que se está a passar naquela 
zona “não é normal, mas também não 
significa que seja algo perigoso ou trá-
gico que se esteja a acumular”

Segundo os vários organismos ofi-
ciais que têm vindo a acompanhar a 
actividade sísmica naquela área, desde 
o dia 19 de Abril que tem vindo a ser 
registada “alguma sismicidade numa 
região epicentral situada entre 37 e 46 
quilómetros a oeste/noroeste da ilha do 
Faial.”

Na sequência desta actividade foram 
sentidos seis sismos na ilha do Faial, 
sendo os de maior magnitude sentidos 
também nas ilhas do Pico e de São Jor-
ge.

421 eventos sísmicos registados

 O evento de maior energia ocorreu 
no dia 24 de abril às 22:14 horas e teve 
magnitude 4,7.

Segundo a Protecção Civil, desde o 
dia 1 de Maio que a actividade sísmi-
ca se apresenta persistente com alguns 
breves episódios de aumento da fre-
quência horária de eventos, não mos-
trando alterações significativas.

 Anteontem, até às 19:00 horas, fo-
ram registados 61 eventos, ascendendo 
o número de eventos registados desde o 
início desta actividade sísmica a 421. 

Victor Forjaz, cientista jubilado, 
professor universitário, Director do Ob-
servatório Vulcanológico, considerado 
como um dos maiores conhecedores da 
sismologia açoriana, disse ao nosso jor-
nal que a referida crise não tem nada de 
semelhante ao que aconteceu em 1957 

com o fenómeno dos Capelinhos.
“O que se está a passar é semelhante 

a uma outra crise registada em 1993-
94, na mesma zona, uma zona rectan-
gular que os cientistas conhecem muito 
bem; estimo que mais oito dias ou duas 
semanas termine”, afirma ao nosso jor-
nal.

“É uma crise tectónica”

“Isto é como a febre, ás vezes sobe, 
outras vezes baixa, acabando por de-
saparecer; se quiser outra imagem, é 
como a atmosfera, temos dias bons e 
dias maus, na crosta terrestre passa-se 
a mesma coisa”, adianta.

Sobre uma polémica que tem surgido 
na ilha do Faial acerca da terminologia 
utilizada pelas entidades oficiais, se é 
uma “crise sísmica” ou apenas uma “ac-
tividade sísmica”, o cientista é peremp-
tório: “É uma crise tectónica. Crise é 
quando foge à cadência normal, cinco a 
seis sismos por dia, como habitualmen-
te registamos; agora quando já vai em 
mais de 60 registados num só dia, isto 
é uma anormalidade, que os cientistas 
chamam de “crise” ou “enxame”.

Victor Forjaz elogia o trabalho cien-
tífico que os organismos estão a fazer 
relativamente a esta crise sísmica.

“Estão todos a trabalhar muito bem, 
o problema é que não há uma comu-
nicação perfeita junto da população, 
provocando estes alarmismos e alguma 
ignorância”, refere o cientista.

“População pode estar 
sossegada”

E acrescenta: “Não é a qualidade 
científica que está em causa, é a quali-
dade mediática, a comunicação; é pre-
ciso comunicar melhor, saber transmi-
tir, e isto não é para qualquer um, para 

quebrar a ansiedade das populações”.
Victor Forjaz diz que “há muitos co-

municados apenas com números e, às 
vezes, com imprecisões, sendo preciso 
que se apresentem mapas, com locali-
zações e tudo bem explicado, para sos-
sego das pessoas”.

Mais, adianta, “a Protecção Civil 
deve congregar toda a comunicação dos 
organismos científicos e só ela é que 
deve comunicar o que se está a passar, 
criando hábitos de informação a ho-
ras certas e com um bom comunicador 
como porta-voz; não estamos inven-
tando nada, é o que se faz nos países 
evoluídos”.

“Segurança hoje está mais 
reforçada”

Quanto à localização, o cientista diz 
que não há nada de novo para a ciên-
cia, tratando-se de uma das sete zonas 
sismogénicas conhecidas dos Açores há 
alguns anos, sobretudo desde que se 
instalaram redes de registo, onde está 
tudo identificado”.

“A população do Faial pode estar sos-
segada, porque neste aspecto a ciência 
está a funcionar; além disso, as popu-
lações estão hoje mais seguras, depois 
das crises de 58, 63 e 98, em que as mo-
radias foram mais reforçadas, há mais 
casas novas e a segurança é maior. Nes-
te aspecto de acalmar as populações, 
acho que a Protecção Civil devia apa-
recer mais, porque quem não aparece, é 
esquecido”, conclui Victor Forjaz.

Período de ocorrência vulcânica é 
de 20 anos

Os cientistas ligados à vulcanologia 
estão de olho nos Açores, onde há um 

vulcanismo activo, tendo a última 
erupção ocorrido em 1999, ao largo da 
Serreta, na ilha Terceira.

José Eduardo Madeira, vulcanólogo 
da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa e investigador do Insti-
tuto D. Luiz, afirmou ao “Expresso” que 
“no conjunto do arquipélago dos Aço-
res, o período de recorrência de uma 
erupção é de cerca de 20 anos”, adian-
tando que “nos vulcões se pode falar em 
previsão geral e específica”.

As sete ilhas com zonas de risco

As sete localizações de alto risco nos 
Açores são, segundo aquele jornal, em 
S. Miguel, os quatro sistemas vulcâni-
cos activos em terra e um no mar, no 
banco D. João de castro; na ilha Ter-
ceira, há três sistemas activos, sendo 
dois vulcões explosivos: Santa Bárbara 
e Pico Alto; em S. Jorge, toda a zona 
central da ilha tem um vulcanismo ba-
sáltico activo; no Pico, o Monte do Pico 
e o sistema de cones basálticos a leste 
estão activos. O Monte não tem sido ex-
plosivo mas há um problema: é um vul-
cão muito grande; no Faial, o vulcão da 
Caldeira teve 12 erupções nos últimos 
15 mil anos. O sistema vulcânico do Ca-
pelo, composto por 20 cones, onde está 
o vulcão dos capelinhos (que teve uma 
erupção em 1957), continua activo; na 
Graciosa, há dois sistemas activos: a 
Caldeira da Graciosa, potencialmente 
muito explosiva, e o sistema basáltico 
no norte da ilha; e, finalmente, segundo 
o semanário, nas Flores, com um siste-
ma vulcânico potencialmente activo.
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Victor Hugo Forjaz ao nosso jornal

“Crise sísmica no Faial vai parar 
daqui a uma semana ou duas”

“O problema é que não há uma comunicação perfeita junto da população”
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“Crise sísmica ao largo do Faial vai 
durar mais uma ou duas semanas”

O cientista Victor Hugo Forjaz 
fala ao “Diário dos Açores” 
sobre a crise sísmica e critica 
a política de comunicação da 
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